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Önemli

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de başvurmak üzere 
saklayın.

Tehlike
 - Motor ünitesini kesinlikle suya veya başka bir sıvıya batırmayın 

veya muslukta durulamayın.
Uyarı

 - Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan gerilimin, 
evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı olup olmadığını kontrol edin.

 - Cihazın fişi, kordonu veya kendisi hasarlıysa kesinlikle 
kullanmayın.

 - Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını 
önlemek için mutlaka Philips’in yetki verdiği bir servis merkezi 
veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından 
değiştirilmesini sağlayın.

 - Bu cihazın fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş 
veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından kullanımı 
sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin bulunması 
veya bu kişilere güvenli kullanım talimatlarının sağlanması ve 
olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür.

 - Bu cihaz, çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Cihazı ve 
kablosunu çocukların ulaşabilecekleri yerlerden uzak tutun.

 - Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
 - Cihazın fişi prize takılıyken ve temizleme sırasında bıçak 

ünitesinin kesici kenarlarına dokunmayın. Kesici kenarlar son 
derece keskindir.

 - Eğer bıçak ünitesi sıkışırsa, bıçak ünitesini engelleyen 
malzemeleri çıkarmadan önce cihazın fişini çekin.

 - Cihaz, buharla pişirme sırasında çok ısınır ve dokunduğunuzda 
yanıklara neden olabilir. Hazneyi sadece kulpundan tutarak 
kaldırın.

 - Buharla pişirme sırasında kapak çıkarıldığında hazneden çıkan 
sıcak buhara karşı dikkatli olun.

 - Kapak çıkarıldığında su haznesi doldurma ağzından çıkan sıcak 
buhara karşı dikkatli olun.
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 - Buharla pişirme işlemi sona erdiğinde motor ünitesi buhar 
çıkışından ve kapaktaki buhar deliğinden bir süre daha buhar 
gelmeye devam eder.

 - Cihaz uygun şekilde kullanılmazsa doldurma deliğinden sıcak 
buhar çıkabilir. Bu sorundan kaçınmak veya sorunu çözmek için 
bkz. ‘Sorun giderme’ bölümü. 

 - Cihazı kendi halinde çalışır durumdayken bırakmayın.
 - Bakım veya temizlik amacıyla motor ünitesini parçalarına 

ayırmayın. Onarım için yetkili bir Philips servis merkezine 
götürün.
Dikkat

 - Başka firmalarca üretilmiş olan veya Philips’in özellikle 
önermediği aksesuar ve parçaları kesinlikle kullanmayın. Bu gibi 
parçaları kullandığınız takdirde garantiniz geçersiz sayılacaktır.

 - Cihazı çalışan veya soğumamış olan ocak veya fırının üzerine 
veya yakınına koymayın.

 - Cihazı temizlemeden önce, her zaman fişini prizden çekin ve 
soğumaya bırakın.

 - Hazne veya cihazın başka bir parçasını mikrodalgada 
kullanmayın, haznenin sapının ve bıçak ünitesinin metal 
parçaları bu tür kullanım için uygun değildir.

 - Hazne veya cihazın başka bir parçasını sterilizasyon cihazında 
veya mikrodalgada sterilize etmeyin, haznenin sapının ve bıçak 
ünitesinin metal parçaları bu tür kullanım için uygun değildir.

 - Bu cihaz yalnızca evde kullanıma yöneliktir. Cihazın uygun 
olmayan şekillerde, profesyonel ya da yarı profesyonel 
amaçlarla veya kullanım talimatlarına uygun olmayan şekillerde 
kullanılması durumunda, garanti geçerliliğini yitirecek ve 
Philips söz konusu zararla ilgili olarak her türlü sorumluluğu 
reddedecektir.

 - Ölçeğe sıcak bir sıvı dökerken dikkatli olun; sıcak sıvı ve buhar 
dışarı taşıp yanmaya neden olabilir.

 - Başka malzemeleri buharda pişirmeden önce cihazı 10 dakika 
boyunca soğumaya bırakın.

 - Bu cihaz, buz küpleri ve şeker küpleri gibi sert malzemeleri 
parçalamak için kullanılmaz. 
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 - Blenderi bir seferde 30 saniyeden fazla kullanmayın. Karıştırma 
işlemi 30 saniye içinde bitmezse, cihazı kapatın ve devam 
etmeden önce birkaç saniye bekleyin. Cihaz ısınırsa, devam 
etmeden önce birkaç dakika soğumaya bırakın.

 - Cihazı sabit, yatay ve düz bir yüzeye yerleştirin. Cihaz 
kullanılırken sıcak buhar yaydığından, zarar görmemeleri için 
dolaplar ve diğer nesnelerle arada yeterli boş alan 
bulunduğundan emin olun.

 - Cihaz düşmüş veya herhangi bir şekilde zarar görmüşse 
kullanmayın. Onarım için yetkili Philips servisine götürün.

 - Cihazın hasar görmemesi için buhar haznesine asla su, 
herhangi başka bir sıvı veya öğütülmüş yiyecek koymayın.

 - Buharla pişirme fonksiyonunu kesinlikle susuz kullanmayın.
 - Su haznesini aşırı doldurmayın (maks. 200 ml). Ölçme kabında 

gösterilen maksimum seviyeyi aşmayın.
 - Malzemeleri buharla pişirirken, hazneyi aşırı 

doldurmadığınızdan emin olun. Yeşil bıçak 
ünitesinin üst kenarının yiyecekle kaplı 
olmadığından emin olun.

 - Sıvıları karıştırırken, haznede belirtilen maksimum 
seviyeyi aşmayın (450 ml).

 - Doldurma deliğine veya buhar valfine herhangi bir nesne 
sokmayın.

 - Buharla pişirme sırasında hazneye kesinlikle su doldurmayın, 
cihazdan sıcak su veya buhar gelebilir.

 - Buharla pişirmeden sonra gerekirse, malzemeleri karıştırmak 
için cihazı açmadan önce kapağın soğuduğundan emin olun.

 - Cihazı, zamanlayıcı gibi bir harici kapatma cihazına ve şebeke 
tarafından düzenli olarak açılıp kapanan bir devreye 
bağlamayın. Bu, termal kapanma özelliğinin yanlışlıkla 
sıfırlanması sonucu ortaya çıkacak tehlikeli durumu önler.

 - Bebeğinizi beslemeden önce mamanın sıcaklığını mutlaka 
elinizin üstüyle kontrol edin.

 - Mamanın kıvamını mutlaka kontrol edin. Mamada topaklanma 
olmadığından emin olun.

 - Buharla pişirme işlemi (maksimum 20 dakika) tamamlandıktan 
sonra bebek mamasını tekrar buharla pişirmeyin ve ısıtmayın.
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 - Mamayı hazneden almak için sadece birlikte verilen spatulayı 
kullanın.

 - Düzenli olarak kireç çözme uygulanması cihazın bozulmasını 
önler.

 - Cihazı kapatın ve aksesuarları değiştirmeden ya da kullanım 
sırasında hareket eden parçalara yaklaşmadan önce güç 
kaynağı bağlantısını kesin.

 - Hazneyi boşaltırken ve temizleme işlemi sırasında keskin 
bıçaklara dikkat edin.

 - Cihazı gözetimsiz bırakmanız durumunda her zaman cihazın 
güç kaynağı bağlantısını kesin.

 - Temizleme işlemi ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından 
gerçekleştirilmemelidir.

 - Gürültü seviyesi: Lc= 89 dB(A).
Güvenlik sistemi

Cihazda dahili güvenlik sistemi bulunmaktadır. Cihaz yalnızca motor ünitesinin tüm 
parçaları düzgün olarak takıldığında çalışır. Tüm parçalar düzgün takılmışsa, dahili kilit 
devre dışı kalacaktır.
Cihazda aşırı ısınma koruması bulunmaktadır. İki buharla pişirme işlemi arasındaki sürenin 
çok kısa olması, buharla pişirme fonksiyonunun çok uzun süre kullanılması veya haznede 
çok fazla malzeme olması durumunda aşırı ısınma söz konusu olabilir. Kullanım sırasında 
cihazın aşırı ısınma fonksiyonu tarafından kapatılması halinde kontrol düğmesini 0 
konumuna getirin ve birkaç dakika cihazın soğumasını bekleyin. Bunun ardından cihaz 
tekrar kullanılabilir. 

Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve 
düzenlemelere uygundur.

Giriş

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips Avent’e hoş geldiniz! Philips Avent 
tarafından sunulan destekten tam faydalanabilmek için ürününüzü kaydettirin:  
www.philips.com/welcome� 
Buharlı pişirici ve blenderden oluşan bu birleşik ünite, özellikle az miktarda bebek maması 
hazırlamak için uygundur. Bu ünite, pişirme ve karıştırma fonksiyonlarını tek bir cihazda bir 
arada sunarak tüm ebeveynlere bebeklerine taze mama hazırlamada yardımcı olmaktadır.
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Genel açıklamalar

1 Buhar delikli kapak 8 Motor ünitesi
2 Süzgeç 9 Buharla pişirme ışığı
3 Bıçak ünitesi 10 Kontrol düğmesi
4 Bıçak ünitesi yuvalı hazne 11 Valf
5 Su haznesi doldurma deliği 12 Spatula
6 Motor ünitesi üzerindeki buhar çıkışı 13 Ölçme kabı

7 Kol için kilitleme bölümü 14 Elektrik kablosunun bulunduğu 
cihazın alt kısmı
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Dikkate Alınması Gerekenler

• Bebeğinizi beslemeden önce mamanın 
sıcaklığını elinizin üstüyle kontrol edin.

• Kavanozda gösterilen maksimum 
seviyeyi (450 ml) geçmeyin.

• Su haznesini 200 ml/7 oz damıtılmış 
suyla doldurun.

• Buz küpleri ve küp şeker gibi sert 
malzemeler doğramayın.

• Buhar uygularken ya da karıştırırken 
kavanoza besin koymadan önce 
kavanozdaki bıçak ünitesi tutucuya 
bıçak ünitesini yerleştirin.

• Süzgeci daima haznenin kapağına 
takın ("klik" sesi duyulur).

＞30s

• Cihazla tek seferde 30 saniyeden fazla 
karıştırma yapmayın.

• Cihazın kirecini 4 haftada bir 
temizleyin. 
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İlk kullanımdan önce

 1  Tüm ambalaj malzemelerini cihazdan çıkarın. 
 2  Motor ünitesi hariç tüm parçaları temizleyin (bkz. ‘Temizlik ve bakım’ bölümü).

Cihazın kullanımı

Karıştırmak için daha fazla malzeme eklemek üzere kapağı çıkarmadan önce buharla 
pişirme işleminden sonra kapağın soğuduğundan emin olun. Hazne üzerinde 
gösterilen maksimum seviyeyi aşmayın.
Yeni bir buharla pişirme işlemi başlatmak üzere doldurmadan önce su haznesini 
boşaltın.
Buharla pişirme işlemi başlatırken yeşil bıçak ünitesinin üst kenarının yiyecekle kaplı 
olmadığından emin olun. 
Bu cihaz, bebek maması hazırlamak amacıyla taze katı malzemelerin buharla pişirilmesi ve 
karıştırılması için tasarlanmıştır. Tarif kitapçığında bazı örnekler bulabilirsiniz. Normal 
koşullarda malzemeler önce buharla pişirilecek, ardından karıştırılacaktır. Ancak, cihazı 
yalnızca buharla pişirme veya yalnızca karıştırma için de kullanabilirsiniz. Cihaz yalnızca 
karıştırma için kullanılacaksa ‘Su haznesinin doldurulması’ ve ‘Buharla pişirme’ bölümlerini 
atlayın ve yalnızca ‘Karıştırma’ bölümündeki talimatları uygulayın. Karıştırma işleminden 
sonra, karıştırılmış yiyecekleri kesinlikle buharla pişirmeyin. Aynı malzemeleri kesinlikle 
20 dakikadan veya bir kereden fazla buharla pişirmeyin.
Bu cihaz aşağıdaki işlemlere uygun değildir:

 – Yiyeceklerin buzunu çözme
 – Donmuş gıdaları buharla pişirme
 – Karıştırılmış yiyecekleri buharla pişirme
 – Aynı malzemeleri 20 dakikadan daha uzun süre buharla pişirme
 – Pirinç ve makarna pişirme
 – Malzemeleri önce karıştırıp sonra buharla pişirme
 – Çorba ve su gibi sıvıları ısıtma
 – Yiyecekleri birkaç saat sıcak tutma
 – Yiyecekleri tekrar ısıtma
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Su haznesinin doldurulması
 1  Ölçme kabını gerekli seviyeye kadar suyla doldurun.

Ölçme kabında ölçüler mililitre olarak ve karşılık gelen buharla pişirme süreleri dakika olarak 
gösterilir. Önerilen miktarlar için ayrıca cihazla birlikte verilen tarif kitapçığına başvurun. 
 2  Suyu doldurma deliğinden dökün ve kapağı kapatın.

Dikkat: Su haznesine kesinlikle sudan başka şey koymayın.

Buharlı Pişirme
Bazı sebze ve meyveleri hafifçe buharda pişirerek, katı mama almaya yeni başlamış 
bebeğinize yedirebilirsiniz. Vitaminler ve diğer besinler korunduğundan, buharla pişirme 
yemek hazırlamanın en sağlıklı yoludur. 
Dikkat: Pişirme sürelerini ayrıca verilen tarif kitapçığında bulabilirsiniz. Tariflerin 
çocuğunuzun yaşına uygun olup olmadığına dikkat edin.
Dikkat: Cihaz donmuş gıdaları buharla pişirme için gereken sıcaklığa kadar 
ısıtamayacağından donmuş malzemeleri buharla pişirmeyin. Bu cihazda buharla 
pişirmeden önce donmuş katı malzemelerin buzunu mutlaka çözün. Hazneye koymadan 
önce sallayarak buzu çözülmüş malzemelerdeki fazla suyu alın.
 1  Bıçak ünitesini, haznedeki bıçak ünitesi yuvasına yerleştirin.

 2  Katı gıdaları hazneye koymadan önce küçük parçalar halinde (2-3 cm’den büyük 
olmayan küpler) kesin. 

Dikkat: Tek seferde çok büyük miktarda katı malzemeyi karıştırmayın. Bu malzemeleri 
küçük gruplar halinde karıştırın.
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 3  Malzemeleri kavanoza koyun.

Dikkat: Yeşil bıçak ünitesinin üst kenarını geçmeyin.
Dikkat: Cihazın zarar görmemesi için buharla pişirme için su veya başka sıvılar koymayın.
 4  Valfi kapağa takın.

Dikkat: Valfin düzgün takıldığından emin olun. 
 5  Süzgeci haznenin kapağına takın (‘klik’ sesi duyulur)

 6  Kapağı hazneye yerleştirin ve saatin ters yönünde çevirerek sabitleyin. Kapaktaki 
küçük çıkıntılar haznedeki yuvalara geçmelidir. Kapaktaki büyük çıkıntının, 
haznenin sapına tam olarak oturduğundan emin olun.
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 7  Hazneyi kapak aşağı gelecek şekilde ters çevirerek motor ünitesinin üzerine 
yerleştirin. Sap sağ tarafta ve yerine tam oturmuş olmalıdır.

Dikkat: Hazne ve sapın doğru konumda olmaması halinde cihaz buharla pişirme 
işlemine başlamaz.
 8  Kontrol düğmesini buharla pişirme konumuna getirin.

 » Buharla pişirme lambası turuncu renkte yanarak cihazın buharla pişirme yaptığını 
gösterir.

Sıcak buhar veya sıcak su parmaklarınızı yakabilir. Sıcak parçalara ve buhara 
dokunmayın ve çocukların dokunmasına kesinlikle izin vermeyin; haşlanmaya neden 
olabilir.

 » Buharla pişirme süresi, su haznesine koyduğunuz su miktarına bağlıdır. 
‘Malzemeler ve buharla pişirme süreleri’ bölümündeki tabloya ve tarife kitapçığına 
bakın.

 » Buharla pişirme işlemi tamamlandığında cihaz sesli bir uyarı verir ve buharla 
pişirme ışığı söner.
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 9  Kontrol düğmesini kapalı konumuna ayarlayın. Sıcak buhar nedeniyle 
haşlanmamak için buhar çıkışından buhar gelmeyene kadar 2 dakika bekleyin.

Dikkat: Başka malzemeleri buharla pişirmek için, işleme tekrar başlamadan önce 10 
dakika cihazın soğumasını bekleyin.
 10  Buharla pişirilmiş yiyecekle devam etmek için, aşağıdaki ‘Karıştırma ve buharla 

pişirme’ bölümünde verilen talimatları uygulayın.
 11  Normal koşullarda, buharla pişirme sonrasında su haznesinde su kalmaz. Ancak 

bazı durumlarda (örneğin su haznesinde kireç birikmesi, buharla pişirme işleminin 
kesintiye uğraması veya amaca uygun olmayan kullanım durumunda) haznede bir 
miktar su kalabilir. Bu durumda, bakteri oluşumunu engellemek için kullanım 
sonrasında su haznesini tamamen boşaltın. Su haznesinde kireç çözme işlemi için 
bkz. ‘Temizlik ve bakım’ bölümü.

Buharla pişirme sonrasında karıştırma
 1  Hazne kulpunu kavrayın ve hazneyi motor ünitesinden kaldırarak çıkarın. Hazneyi 

çevirin ve sallayın, böylece mama bıçak ünitesine dökülür.

Sadece hazne kulpundan tutun. Haznenin kapağı, alt ve dış yüzeyleri sıcaktır.
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 2  Gerekirse, kapağı çıkarın ve karıştırılacak diğer malzemeleri ekleyin (örn. su veya 
yağ).

 Hazneye daha fazla eklemek veya su haznesinde kalan suyu dökmek için haznenin ve 
su haznesinin kapağını açmadan önce, kapakların buharla pişirme işleminden sonra 
soğuduğundan mutlaka emin olun.
Hazneye sıvı koyduktan sonra hazneyi, kesinlikle buharla pişirme konumuna 
getirmeyin.
 3  Hazneyi, kapağı yukarıya gelecek şekilde motor ünitesine yerleştirin. Sapının sağ 

tarafta ve kilitleme alanının iki çıkıntısının arasında olduğundan emin olun.

 4  Kontrol düğmesini karıştırma konumuna getirin. Yiyecek uygun şekilde 
karıştırılana kadar düğmeyi bu konumda tutun.

Karıştırma işlevinde aşırı ısınmaya karşı koruma amaçlı bir 30 saniyelik zamanlayıcı 
vardır. 30 saniye sonra karıştırmayı bitirmediyseniz cihaz kapanacak ve bildirim olarak 
iki kez sesli uyarı verecektir. 30 saniye soğuduktan sonra cihaz bir kez sesli uyarı 
verecektir, bu noktada tekrar karıştırmaya başlayabilirsiniz. 
Dikkat: Malzemeler haznenin yanlarına yapışırsa, cihazı kapatın ve malzemeleri 
spatulayla çıkarın veya bir miktar sıvı ekleyin. 
Dikkat: Servis etmeden önce mamanın doğru kıvama sahip olduğundan (örn. 
topaksız) emin olun.
Dikkat: Bebek maması hala çok katıysa yumuşayana kadar sıvı (örn. su) ilave edin.
 5  Karıştırmayı bitirdiğinizde, kontrol düğmesini bırakın.

 » Kontrol düğmesi otomatik olarak kapalı konumuna döner.
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 6  Cihazı prizden çıkartın.
 7  Bıçak ünitesini çıkarın. Sıcak olabileceğinden bıçak ünitesini çıkarırken dikkatli 

olun. Karıştırılan yiyeceği hazneden çıkarın. Gerekirse, bu cihazla birlikte verilen 
spatulayı kullanın.

Bebek mamasının bebeğiniz için güvenli bir sıcaklıkta olduğundan emin olun.
 8  Normal koşullarda, buharla pişirme sonrasında su haznesinde su kalmaz. Ancak 

bazı durumlarda (örneğin su haznesinde kireç birikmesi, buharla pişirme işleminin 
kesintiye uğraması veya amaca uygun olmayan kullanım durumunda) haznede bir 
miktar su kalabilir. Bu durumda, bakteri oluşumunu engellemek için kullanım 
sonrasında su haznesini tamamen boşaltın. Su haznesinde kireç çözme işlemi için 
bkz. ‘Temizlik ve bakım’ bölümü.

Buharla pişirme yapmadan karıştırma
Bu cihaz aşağıdaki işlemler için uygundur:

 – bebek maması için buharla pişirilmiş malzemeleri püre haline getirme
 – bebek içecekleri için sıvı ve meyve karıştırma

Bu cihaz, buz küpleri ve şeker küpleri gibi sert malzemeleri parçalamak 
için kullanılmaz. 
Hazneye sıvı koyduktan sonra hazneyi, kesinlikle buharla pişirme konumuna 
getirmeyin.
Dikkat: Sıvıları karıştırırken, hazneyi üzerindeki maksimum seviye göstergesinden daha 
fazla doldurmadığınızdan emin olun.
Dikkat: Bebek mamasını karıştırdıktan sonra kesinlikle buharla pişirmeyin.
 1  Bıçak ünitesini, haznedeki bıçak ünitesi yuvasına yerleştirin.

 2  Katı gıdaları hazneye koymadan önce küçük parçalar halinde (2-3 cm’den büyük 
olmayan küpler) kesin. 

İpucu: Tek seferde çok büyük miktarda katı malzemeyi karıştırmayın. Bu malzemeleri 
küçük gruplar halinde karıştırın. 
 3  Malzemeleri kavanoza koyun. 

Dikkat: Yeşil bıçak ünitesinin üst kenarını geçmeyin. 
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 4  Valfi kapağa takın.

Dikkat: Valfin düzgün takıldığından emin olun. 
 5  Süzgeci haznenin kapağına takın (‘klik’ sesi duyulur)

 6  Kapağı hazneye yerleştirin ve saatin ters yönünde çevirerek sabitleyin. Kapaktaki 
küçük çıkıntılar haznedeki yuvalara geçmelidir. Kapaktaki büyük çıkıntının, 
haznenin sapına tam olarak oturduğundan emin olun.

 7  Hazneyi, kapağı yukarıya gelecek şekilde motor ünitesine yerleştirin. Sapının sağ 
tarafta ve kilitleme alanının iki çıkıntısının arasında olduğundan emin olun.
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 8  Kontrol düğmesini karıştırma konumuna çevirin. Besin tamamen karışana kadar 
düğmeyi bu konumda tutun.

Karıştırma işlevinde aşırı ısınmaya karşı koruma amaçlı bir 30 saniyelik zamanlayıcı 
vardır. 30 saniye sonra karıştırmayı bitirmediyseniz cihaz kapanacak ve bildirim olarak 
iki kez sesli uyarı verecektir. 30 saniye soğuduktan sonra cihaz bir kez sesli uyarı 
verecektir, bu noktada tekrar karıştırmaya başlayabilirsiniz. 
Dikkat: Malzemeler haznenin kenarlarına yapışırsa, cihazı kapatın ve yapışan malzemeyi 
spatula yardımıyla çıkarın veya bir miktar sıvı ekleyin. Haznedeki maksimum seviye 
göstergesini aşmayın.
Dikkat: Servis etmeden önce mamanın doğru kıvama sahip olduğundan (örn. 
topaksız) emin olun.
Dikkat: Bebek maması çok katıysa yumuşayana kadar sıvı (örn. su) ekleyin. Haznedeki 
maksimum seviye göstergesini aşmayın.
Dikkat: Bebek mamasını karıştırdıktan sonra kesinlikle buharla pişirmeyin.
 9  Karıştırmayı bitirdiğinizde, kontrol düğmesini bırakın.

 » Kontrol düğmesi otomatik olarak kapalı konumuna döner.
 10  Cihazı prizden çıkartın.
 11  Bıçak ünitesini çıkarın. Sıcak olabileceğinden bıçak ünitesini çıkarırken dikkatli 

olun. Karıştırılan yiyeceği hazneden çıkarın. Gerekirse, bu cihazla birlikte verilen 
spatulayı kullanın.

Bebek mamasının bebeğiniz için güvenli bir sıcaklıkta olduğundan emin olun.



- 18 -

Malzemeler ve buharla pişirme süreleri

Yemek türü Malzeme Yaklaşık buharla pişirme süresi*
Meyve Elma 5 dak.

Portakallar 10 dak
Şeftali 10 dak
Armut 5 dak.
Ananas 15 dak.
Erik 10 dak

Sebzeler Kuşkonmaz 10 dak
Brokoli 20 dak.
Havuç 15 dak.
Karnabahar 15 dak.
Kereviz 15 dak.
Kabak 15 dak.
Rezene 15 dak.
Taze fasulye 20 dak.
Pırasa 15 dak.
Soğan 15 dak.
Bezelye 20 dak.
Biber 15 dak.
Patates 20 dak.
Balkabağı 15 dak.
Ispanak 15 dak.
Şalgam 15 dak.
Tatlı patates 15 dak.
Domates 15 dak.

Et Tavuk, sığır eti, kuzu eti, domuz eti 
vb.

20 dak.

Balık Somon, dil balığı, morina, alabalık 
vb.

15 dak.

* Yiyecekler, 2-3 cm’den büyük olmayan küçük küpler halinde kesilmelidir. 
Dikkat: Ölçme kabında ölçüler mililitre olarak ve buharla pişirme süresi dakika olarak 
gösterilir (50 ml = 5 dak, 100 ml = 10 dak, 150 ml = 15 dak, 200 ml = 20 dak).
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Temizlik ve bakım

Her kullanım sonrasında cihazı mutlaka temizleyin.
Motor ünitesini kesinlikle suya sokmayın.
Cihazda kesinlikle beyazlatıcı veya kimyasal sterilizasyon solüsyonları/tabletleri 
kullanmayın.
Cihazı temizlemek için ovalama bezleri ya da benzin, aseton veya alkol gibi 
aşındırıcı temizlik ürünleri veya sıvılar kullanmayın. 
 1  Cihazı prizden çekin ve hazneyi motor ünitesinden ayırın.

 2  Kapağı hazneden çıkarın ve ters çevirin.

 3  Süzgeci ve valfi kapaktan çıkarın. 

 4  Valfi bir miktar bulaşık deterjanı ve sıcak suyla yıkayıp musluk suyunun altında 
durulayın.

 5  Bıçak ünitesini hazneden çıkarın.
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 6  Kullanımdan hemen sonra bıçak ünitesini musluk altında iyice temizleyin. Ayrıca, 
bıçak ünitesinin tüpünün iç kısmını yıkadığınızdan emin olun.

Bıçak ünitesiyle çalışırken çok dikkatli olun. Kenarları son derece keskindir.
Dikkat: Bıçak ünitesini iyice temizlemek istiyorsanız, musluk suyuyla yıkadıktan sonra 
bulaşık makinesinde de yıkayabilirsiniz.
 7  Yiyeceklerle temas eden diğer parçaları, kullandıktan hemen sonra bir miktar 

deterjan ve sıcak su ile temizleyin.
Dikkat: Motor ünitesi hariç tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.
 8  Gerekirse, motor ünitesini nemli bir bezle silerek temizleyin.
 9  Su haznesinde yiyecek parçacıkları olup olmadığını kontrol edin. Bunun için 

doldurma deliğinden bakabilir, suyun renginin normal olup olmadığına bakabilir 
veya su haznesinin kötü ya da yanık kokup kokmadığını kontrol edebilirsiniz. Eğer 
öyleyse, su haznesini temizleyin (bkz. ‘Su haznesinin temizlenmesi’). 

 10  Bakteri oluşumunu engellemek için doldurma deliğinin kapağını açık bırakın.

Su haznesindeki kirecin temizlenmesi
Su haznesine yiyecek parçacıklarının girmesi halinde bunlar, sonraki buharla pişirme 
işlemlerinde ısıtma elemanına yapışabilir. Bu parçacıklar yalnızca su haznesi yıkanarak 
çıkarılamaz.
Ayrıca, %100 verimle çalışabilmesi için dört haftada bir cihazda oluşan kireç 
temizlenmelidir. Kireç oluşumunu azaltmak için cihazda önceden kaynatılmış veya 
süzülmüş su kullanılabilir.
Su haznesindeki yiyecek parçacıklarını gidermek ve cihazdaki kireci temizlemek için 
aşağıdaki kireç çözme talimatlarını uygulayın. 
 1  Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
 2  150 ml suya 50 ml beyaz sirke (%8 asetik asit) ekleyin.
Dikkat: Sitrik asit tabanlı kireç çözücüler de kullanabilirsiniz. Diğer kireç çözücüleri 
kullanmayın.
 3  Su haznesini sirke (veya sitrik asit) ve sudan oluşan bir solüsyonla doldurun.
 4  Doldurma deliğinin kapağını kapatın. 
 5  Boş hazneyi (içinde yiyecek olmadan) bıçak ünitesi ve kapak takılmış halde buharla 

pişirme konumuna getirin (yani kapak aşağıya bakacak şekilde). 
 6  Kontrol düğmesini buharla pişirme konumuna getirin. 

 » Buharla pişirme lambası turuncu renkte yanarak cihazın buharla pişirme yaptığını 
gösterir.

 7  5-6 dakika buharla pişirmenin ardından cihazı kapatın ve fişini çekin. 
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 8  Su deposundaki kullanılmış beyaz sirke solüsyonunu (%8 asetik asit) ve suyu 
boşaltın.

 9  Su haznesini ve hazneyi su ile birkaç kez durulayın. 
 10  Cihazı tekrar yemek pişirmek için kullanmadan önce su haznesine 200 ml su 

doldurun ve hazne boşken 20 dakika buharla pişirme işlemi uygulayın. 
 11  Bakteri oluşumunu engellemek için doldurma deliğinin kapağını açık bırakın.

Geri dönüşüm

 – Bu simge, elektrikli ürünlerin normal ev atıklarıyla birlikte atılmaması 
gerektiğini belirtir.

 – Elektrikli ürünlerin ayrı olarak toplanmasına ilişkin ülkenizde yürürlükte olan 
yönetmeliklere uyun.

Saklama

 1  Cihazı saklamadan önce su haznesini boşaltın.

 2  Cihaza yerleştirmeden önce tüm parçaların temiz ve kuru olduğundan emin olun  
(bkz. “Temizlik ve bakım” bölümü).

 3  Zarar görmesini önlemek için cihazı bıçak ünitesi haznenin içindeyken saklayın.
 4  Bakteri oluşumunu engellemek için kapağı hazneye yerleştirmeyin ve doldurma 

deliği kapağını açık bırakın.

Destek

Sık sorulan sorular gibi ürünle ilgili tüm destek konuları için lütfen 
www.philips.com/support adresini ziyaret edin.



- 22 -

Teknik spesifikasyonlar

 – Gerilim/watt değeri: cihazın alt kısmındaki tip etiketine başvurun.
 – Su haznesinin maksimum kapasitesi: 200 ml.
 – Haznenin maksimum kapasitesi, sıvılar için: 450 ml.
 – Koruma: sıcaklık kontrollü ısıtma sistemi ve güvenlik kilidi.

Sorun giderme

Bu bölüm, cihazda en sık karşılaşabileceğiniz sorunları özetlemektedir. Sorunu aşağıdaki 
bilgilerle çözemiyorsanız sık sorulan sorular listesi için www.philips.com/support adresini 
ziyaret edin veya ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun. 

Sorun Nedeni Çözüm
Cihaz çalışmıyor Bu cihazda emniyet 

kilidi bulunmaktadır. 
Parçaların motor 
ünitesine düzgün 
takılmaması 
durumunda cihaz 
çalışmaz.

Tüm parçaları düzgün şekilde takın.  
Bkz. ‘Cihazın kullanımı’ bölümü.

Buharla pişirme ışığı 
yanmıyor.

Cihaz prize takılı değil. Fişi prize takın.

Hazne, motor 
ünitesine tam 
oturmamıştır.

Hazneyi motor ünitesinin üzerine 
düzgün bir şekilde yerleştirin.

Birinci buharla pişirme 
işlemi bittikten hemen 
sonra ikincisini 
başlatmak istiyorsunuz.

Cihazı kapatın ve ikinci buharla pişirme 
işlemini başlatmadan önce birkaç 
dakika soğumaya bırakın.

Malzemeler uygun 
şekilde ısıtılmamıştır.

Haznedeki parçalar çok 
büyüktür, haznede çok 
fazla yiyecek vardır 
veya yeterince uzun 
süre buharla 
pişirilmemiştir.

Yiyecekleri küçük parçalara ayırın 
(2-3 cm), haznedeki yiyecek miktarını 
azaltın veya daha uzun bir buharla 
pişirme süresi seçin (maks. 20 dakika). 
Buharla pişirmek istediğiniz 
malzemeler veya hazırlamak istediğiniz 
tarif için doğru buharla pişirme süresini 
seçtiğinizden emin olmak için tarife 
kitapçığına ve/veya ‘Malzemeler ve 
buharla pişirme süreleri’ bölümündeki 
tabloya bakın.

Cihaz buharla pişirme 
yapmıyor.

Cihaza su koymanız 
gerekir.

Cihazı kapatın ve gereken miktarda su 
koyun.
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Sorun Nedeni Çözüm
Hazne motor ünitesine 
doğru 
yerleştirilmemiştir.

Hazneyi cihaza doğru şekilde yerleştirin  
(Bkz. ‘Cihazın kullanılması’ bölümü 
‘Buharla pişirme’ konusu).

Buharla pişirme işlemi 
çok uzun sürüyor 
veya buharla pişirme 
fonksiyonu hiç 
çalışmıyor.

Su haznesinde çok 
fazla kireç birikmiştir.

Su haznesinde kireç çözme işlemi 
uygulayın. Bkz. ‘Temizlik ve bakım’ 
bölümü ‘Kireç çözme’ konusu.

Doldurma deliğinden 
buhar çıkıyor.

Doldurma deliğinin 
kapağı doğru 
kapatılmamıştır.

Doldurma deliğinin kapağını uygun 
şekilde kapatın (‘klik’).

Motor ünitesinin buhar 
çıkışı yiyecek veya 
kireçle tıkanmıştır.

Contaya zarar vermeden sivri bir cisimle 
buhar çıkışını temizleyin ve daha sonra 
kireç çözme talimatlarını uygulayın. 
Bkz. ‘Temizlik ve bakım’ bölümü ‘Kireç 
çözme’ konusu.

Kapağın buhar deliği 
tıkanmıştır.

Valfi çıkarın ve kapaktaki buhar deliğini 
iyice temizleyin.

Buharla pişirme işlemi 
tamamlandıktan 
sonra buharla pişirme 
ışığı tekrar yanıyor. Bir 
süre geçtikten sonra, 
cihaz tekrar sesli uyarı 
veriyor.

Cihazı kapatmadan 10 
dakikadan daha fazla 
süreyle hazneyi tabana 
takılı bırakmış 
olabilirsiniz.

Buharla pişirme işlemi bittikten sonra  
10 dakika içinde cihazı kapatın ve 
ardından, yiyecekleri karıştırın veya 
hazneden çıkarın.

Bıçak ünitesi veya 
motor ünitesi hareket 
etmiyor.

Haznede çok fazla 
yiyecek vardır.

Cihazı kapatın ve daha az miktarda 
malzeme işleyin. Hazneyi yeşil bıçak 
ünitesinin üst kenarından daha fazla 
doldurmayın.

İlk birkaç kullanımda 
motor ünitesinden 
kötü bir koku geliyor.

Bu durum normaldir� Cihaz birkaç kez kullanıldıktan sonra bu 
kokuyu yaymaya devam etmesi 
halinde, koyduğunuz malzeme miktarı 
ve çalışma süresinin doğru olup 
olmadığını kontrol edin. Bkz. 
‘Malzemeler ve buharla pişirme 
süreleri’.
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Sorun Nedeni Çözüm
Cihaz birkaç kez 
kullandıktan sonra 
kökü koku yaymaya 
devam ediyor.

Hazneye çok fazla 
yiyecek koyuyorsunuz 
veya çok uzun süre 
karıştırma 
uyguluyorsunuz.

Malzeme miktarını azaltın ve cihazla 
tek seferde 30 saniyeden uzun 
karıştırma yapmayın.

Cihaz çok fazla ses 
yapıyor, istenmeyen 
kokular yayıyor, 
dokununca çok sıcak, 
duman çıkarıyor, vb.

Haznede çok fazla 
yiyecek vardır.

Cihazı kapatın ve malzemeyi azaltın.

Cihazın aralıksız çok 
uzun süre çalışmasına 
izin verdiniz.

Cihazla tek seferde 30 saniyeden fazla 
karıştırma yapmayın.

Haznenin kapağı akı-
tıyor.

Kapak hazneye uygun 
şekilde takılmamıştır.

Kapağı hazneye uygun şekilde takın.  
Bkz. ‘Cihazın kullanımı’ bölümü.

Haznede çok fazla 
yiyecek vardır.

Cihazı kapatın ve malzemeyi azaltın.

Doldurma deliğinde 
ve/veya haznede, 
süzgeçte ve kapakta 
beyaz noktalar 
bulunuyor.

Bu parçalarda 
kireçlenme olmuştur.

Bu durum normaldir. Düzenli olarak 
kireç çözme işlemi uygulayın. Bkz. 
‘Temizlik ve bakım’ bölümü ‘Kireç 
çözme’ konusu.

Cihaz, karıştırma 
işlemi sırasında çok 
fazla ses çıkarıyor.

Süzgeç hazne 
kapağına takılmamıştır.

Süzgecin hazne kapağına takıldığından 
emin olun�

Su haznesindeki 
suyun, hazneden 
boşaltıldığında veya 
buharla pişirme 
sırasında hazneye 
girdiğinde değişik bir 
rengi veya hoş 
olmayan bir kokusu 
var.

Kullanım sırasında su 
haznesine yiyecek 
parçacıkları girmiştir.

Su haznesini ‘Temizlik ve bakım’ 
bölümü ‘Su haznesinin temizlenmesi’ 
başlığında verilen talimatlara göre 
temizleyin. Cihazı kullanırken 
talimatlara tam olarak uyun. Su 
haznesine fazla su (maks. 200 ml) ve 
hazneye fazla yiyecek (hazneyi yeşil 
bıçak ünitesinin üst kenarından daha 
fazla doldurmayın) koymadığınızdan 
emin olun. Aynı malzemeleri 20 
dakikadan daha uzun süre buharla 
pişirmeyin ve buharla pişirme işlemi 
için doğrudan hazneye su koymayın. 
Ayrıca, valfin kapağa sabitlenmiş 
olduğundan emin olun.
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Sorun Nedeni Çözüm
Su haznesinden 
yanmış yiyecek 
kokusu geliyor

Kullanım sırasında su 
haznesine yiyecek 
parçacıkları girmiş ve 
ısıtma elemanının 
üzerine yapışmıştır.

Su haznesini ‘Temizlik ve bakım’ 
bölümü ‘Su haznesinin temizlenmesi’ 
başlığında verilen talimatlara göre 
temizleyin. Cihazı kullanırken 
talimatlara tam olarak uyun. Su 
haznesine fazla su (maks. 200 ml) ve 
hazneye fazla yiyecek (hazneyi yeşil 
bıçak ünitesinin üst kenarından daha 
fazla doldurmayın) koymadığınızdan 
emin olun. Aynı malzemeleri 
20 dakikadan daha uzun süre buharla 
pişirmeyin ve buharla pişirme işlemi 
için doğrudan hazneye su koymayın. 
Ayrıca, valfin kapağa sabitlenmiş 
olduğundan emin olun.

Bebek mamasında 
siyah noktalar var 
veya haznedeki suyun 
rengi değişik.

Kullanım sırasında su 
haznesine yiyecek 
parçacıkları girmiş ve 
ısıtma elemanının 
üzerine yapışmıştır. Bu, 
yiyecek parçacıklarının 
kalıntılarının buharla 
pişirme sırasında 
hazneye girmesine 
neden olmaktadır.

Su haznesini ‘Temizlik ve bakım’ 
bölümü ‘Su haznesinin temizlenmesi’ 
başlığında verilen talimatlara göre 
temizleyin. Cihazı kullanırken 
talimatlara tam olarak uyun. Su 
haznesine fazla su (maks. 200 ml) ve 
hazneye fazla yiyecek (hazneyi yeşil 
bıçak ünitesinin üst kenarından daha 
fazla doldurmayın) koymadığınızdan 
emin olun. Aynı malzemeleri 
20 dakikadan daha uzun süre buharla 
pişirmeyin ve buharla pişirme işlemi 
için doğrudan hazneye su koymayın. 
Ayrıca, valfin kapağa sabitlenmiş 
olduğundan emin olun.
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